
Sofie Nugroho 

Wenny Widjaja 

Dwira Nirfalini Aulia 

Pemetaan Pola Interaksi Sosial Pada 

Perumahan Terencana di Kota Medan 
 

  Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara 419 

 

PEMETAAN POLA INTERAKSI SOSIAL PADA PERUMAHAN 

TERENCANA DI KOTA MEDAN 
 

Sofie Nugroho, Wenny Widjaja, Dwira Nirfalini Aulia 
Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara 
*Email: wennywidjaja611@gmail.com, sofienugroho95@gmail.com 

 

ABSTRAK 
 

Kebutuhan hidup seorang manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Selain 

tiga kebutuhan utama tersebut, seorang manusia juga memerlukan sebuah 

kebutuhan sosial yang dapat diwujudkan dalam sebuah interaksi sosial. Sebuah 

interaksi sosial dapat terlihat dari hubungan antara individu dengan individu, 

individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok yang dapat terjadi di 

suatu perumahan terencana. Dalam variabel individu-individu, dibagi menjadi 3 

sub variabel yaitu hubungan Dating, hubungan Marital, dan hubungan Parent-

Child. Dalam variabel individu-kelompok, terdiri dari interaksi antara satpam 

dengan penghuni perumahan. Dalam variabel kelompok-kelompok dapat dilihat 

dari aktivitas komunitas – komunitas yang terdapat di perumahan tersebut, 

seperti komunitas olahraga. Contoh bentuk interaksi sosial yang masih 

mengandung kearifan lokal adalah seperti acara 17 Agustus-an dan kegiatan 

gotong royong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif-kuantitatif dan pengamatan. Kualitatif dengan cara wawancara untuk 

mendapatkan pendapat penghuni perumahan tentang interaksi sosial yang 

terjadi antara individu-kelompok. Kuantitatif dengan cara membagikan 

kuesioner untuk mendapatkan hasil mengenai interaksi sosial antara individu-

individu yang terjadi. Pengamatan digunakan untuk mendapatkan hasil interaksi 

sosial yang terjadi di hubungan Dating. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa interaksi sosial di perumahan-perumahan terencana di kota Medan 

banyak terjadi di area fasilitas umum di perumahan tersebut dan banyak pula 

penghuni perumahan  tersebut yang lebih memilih berinteraksi dengan penghuni 

lainnya dibandingkan dengan hanya di rumah. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 
Kebutuhan hidup seorang manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Selain 

tiga kebutuhan utama tersebut, seorang manusia juga memerlukan sebuah 

kebutuhan sosial yang disebut interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses 

sosial mengenai cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika individu dan 

kelompok-kelompok sosial saling bertemu serta menentukan sistem dan 

hubungan sosial (Soerjono Soekanto, 2006). Oleh karena itu, manusia dengan 

interaksi sosial tidak dapat dipisahkan. Interaksi sosial merupakan kelakuan 
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